UCHWAŁA NR 215/XXXIV/2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez
Miasto Podkowa Leśna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.)
w związku z art.2 pkt 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o

dochodach

jednostek

samorządu

terytorialnego

oraz

niektórych

innych

ustaw

(Dz.U z 2016 r. poz.1985) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkole prowadzone przez Miasto Podkowa Leśna (dalej: Przedszkole)
realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku,
w godzinach określonych w statucie Przedszkola.
§ 2. 1. Za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole, przez dzieci w
wieku do lat 5, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą
rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar określony w § 1. Zakres tych świadczeń obejmuje:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w Przedszkolu w czasie
zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie przedszkolnym;
2) wspieranie i rozwijanie zdolności twórczych wg. indywidualnych zainteresowań
dziecka;
3) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, zajęć

plastycznych,

muzycznych, teatralnych, zabaw tematycznych oraz wspomagających rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka; zabaw i zajęć wyzwalających aktywność własną jak również zabawy

umożliwiających relaksację i wyciszenie;
4) realizację programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe oraz
własnych programów autorskich.
2.

Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega waloryzacji zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o systemie oświaty.
4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka
w Przedszkolu.
§ 3. 1. W sytuacji gdy do Przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny opłata,
o której mowa w § 2 ust.1, na wniosek rodzica lub opiekuna, będzie obniżona o 25%.
2. Jeżeli do Przedszkola uczęszcza więcej niż dwoje dzieci z jednej rodziny, to na
wniosek rodzica lub opiekuna, zwalnia się z opłat trzecie i każde kolejne dziecko.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
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